Møtereferat Styremøte i SISK., NSF s faggruppe for sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg
Dato: 11. Januar 2021.
Sted: Nettmøte; Skype
Tilstede: Harriet Olsen, Vigdis Dagsland, Karen Martine Flaten, Helen Sæther, Rakel Bekkevold, Turid
Kalberg Caroline Moe Bedell,
Forfall: Wenche Rannestad
Sak
Sak nr 1
Godkjenning av
referatet
Sak 2: Godkjenning
av innkalling og
saksliste

Referatet godkjent

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 3
Økonomirapporten er ikke klar enda pga problemer med innlogging i
Økonomi/årsregnskap økonomiprogrammet BI. Kasserer jobber med rapporten og sender den
så snart den er klar. Kasserer utarbeider tilsvarende som vi har hatt på
GF tidligere (regnskapet)
Budsjett for de neste 2 år som presenteres på GF

Sak 4
Årsrapport

Årsrapporten er oversiktlig og fin.
Det er ønskelig at sentrale papirer lagres i egen mappe i NSF under
faggruppestyrene (opprette arbeidsrom)

Sak 5
Handlingsplan

Fokus på lokallag tas bort i handlingsplanen
Vigdis gjør endringer i handlingsplanen på tilbakemeldingen hun har
fått.
Styret ønsker å øke kompetansen til medlemmene i SiSK. Det er mulig å
søke om fagutviklingspott.

Sak 6
Forberedelse til GF

Sak 7
Ønske om mer
fagstoff i
nyhetsbrevene
Sak 8
Visuell profil i NSF.
De ønsker innspill på
hva som skal
prioriteres. Hvilke
maler vi trenger
Sak 9
Eventuelt

GF 11. mars 2021
Frist for innmelding av saker som medlemmene ønsker behandlet på GF
er 11. februar.
Mail sendes ut til medlemmene om dette.
Styret vedtar å avvike fra vedtektene og vedtar at det i år er mulig å
gjenvelges for 1 år-dette for å sikre kontinuitet og unngå at store deler av
styret byttes ut samtidig.
Styret formulerer en vedtektsendring om dette til GF.
Styret fremmer vedtektsendring om å holde full GF hvert 2. år og mini
GF med bare valg i mellomperioden.
Årsberetningen og andre sakspapirer må ut senest 2 uker før GF.
Trenger 2 medlemmer til å skrive referat fra GF.
Trenger 3 medlemmer til å underskrive protokollen.
Styret er blitt oppmerksom på at medlemmer ønsker mer fagstoff og info
om kongresser. Linker til kongresser ligger allerede på vår hjemmeside.
Det sendes ut mail om mulighet for å bidra med fagstoff i nyhetsbrevene
våre.
Nyhetsbrev sendes ut til medlemmer fortløpende.
Det er ønskelig med vår logo på de ulike malene som er som rollup,
PowerPoint, brev, plakat osv.) Dette videreformidles til kontaktperson i
NSF
Inntrykket av hjemmesiden til SiSK er noe uoversiktlig.

neste styremøte:
-Forberedelse til GF
-Teste forumet før seminaret?

Neste styremøte: 16. Februar 2021 kl 1730. Skype nettmøte.
Referent: Caroline Moe Bedell

